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RAHVUSVAHELISE INSENERIPEDAGOOGIKA ÜHINGU IGIP 
TEHNIKAÕPETAJATE/INSENERPEDAGOOGIDE PÄDEVUSMUDEL  

 
 

Tehnikaõpetaja ehk insenerpedagoog omab vähemalt magistrikraadi või sellele vastavat 
kvalifikatsiooni õpetataval tehnilisel erialal ja on läbinud teoreetilise ning praktilise pedagoogilise 
koolituse. Tehnikaõpetaja õpetab tulevastele tehnikutele, teadmustöötajatele ja inseneridele tehnilisi 
erialaaineid nii põhi-, kesk- kui ka kõrghariduse tasemel, kinnistades teooriat praktikas. 
Tehnikaõpetaja viib läbi nii teoreetilisi ainetunde, harjutustunde, kui ka praktilisi tunde laboratooriumis. 
Laboratooriumis ja õppetöökojas koordineerib tehnikaõpetaja laborantide ja õppemeistrite tööd.  
 
Tehniliste erialaainete õpetajad/õppejõud kõigil haridustasemetel peavad omama insenerpedagoogide 
üldpädevusi.  Insenerpedagoogide üldpädevused jagunevad kaheks pädevuste kompleksiks:  

1. tehnikaerialased pädevused vähemalt magistri tasemel (inseneriharidus); 
2. insenerpedagoogilised pädevused.  

 
Tehnikaerialased pädevused 
Eeldatakse, et insenerpedagoogid on omandanud kõrgetasemelised tehnilised erialateadmised 
eelnevate õpingute jooksul, vähemalt magistri tasemel või omandanud magistri tasemele vastava 
kvalifikatsiooni (insenerihariduse), mis vastab FEANI (Fédération Européenne d’Associations 
Nationales d’Ingénieurs) EUR ING nõuetele (5 aastat). Insenerpedagoog peab omama vastavas riigis 
akrediteeritud õppeasutuse akrediteeritud õppekava läbimist tõendavat akadeemilise tehnilise 
kõrghariduse diplomit. Lisanõudeks on vähemalt 1-aastane õpetamiskogemus mentori juhendamisel.  
 
 
Insenerpedagoogilised pädevused 
Insenerpedagoogilised pädevused jagunevad omakorda järgmiselt: 

1. pedagoogilised, sotsiaalsed, psühholoogilised ja eetilised pädevused; 
2. didaktilised ja ainealased pädevused; 
3. hindamisalased pädevused; 
4. organisatsioonilised/managemendialased pädevused; 
5. suhtlemisalased ja ühiskondlikud pädevused; 
6. reflektiivsed ja arendusalased pädevused. 

 
I Pedagoogilised, sotsiaalsed, psühholoogilised ja eetlised pädevused  
Insenerpedagoog: 

1. loob ja säilitab positiivse õpi- ja töökeskkonna; 
2. eelistab rakendada õppeprotsessis sotsiaal-integreeritud juhtimisstiili, pöörates tähelepanu 

õppesisu sügavuti mõistmisele; 
3. suhtub õppeprotsessis õpilastesse kui partneritesse,  tagades suhtlemises vastastikuse 

lugupidamise;  
4. kasutab rühmadünaamikat, stimuleerib interaktiivseid vastastiksuhteid nii õpilaste ja õpetaja 

vahel kui ka õpilasrühmas;  
5. väärtustab loovust ja õpilaste aktiivset panust õppeprotsessis, õpetab kriitiselt mõtlema; 
6. rakendab inseneripedagoogika uurimistulemusi ja põhitõdesid õppematerjalide koostamisel; 
7. toetab õppija arengut, arvestades tema isikupära; 
8. motiveerib ja aktiviseerib õpilasi õppeprotsessis; 
9. stimuleerib õpilaste väärtushinnanguid, oskab arvestada erinevate kultuuride eetiliste 

väärtushinnangutega; 
10. käitub vastavalt õpetaja kutse-eetika üldistele põhimõtetele.  
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II Didaktilised ja ainealased pädevused 
Insenerpedagoog: 

1. arvestab tehnikavaldkonna informatsioonitulvaga ja kasutab õpetamisel uuemat ning 
olulisimat erialateavet, integreerib tehnoloogia ja didaktika uuemaid arengusuundi õppetöös; 

2. lähtub õppetöö kavandamisel ja läbiviimisel inseneripedagoogika põhimudelist, teeb 
õppeprotsessis muudatusi vastavalt tagasisidele; 

3. määratleb sihtrühma, arvestab õpilaste eelteadmiste ja kogemustega; 
4. püstitab selgeid õppe-eesmärke, valib/koostab ja struktureerib metoodiliselt mõjusa 

õppematerjali ja valib õpiväljundi saavutamiseks sobivad tehnilised vahendid; 
5. valib läbikaalutletult, mõjusaks ja sügavuti arusaamisele suunatud õpetamiseks sobivaimad 

strateegiad, mudeleid ning õppemeetodid; 
6. omab ülevaadet valitud didaktilisest meetodist ja selle võimalustest õpiväljundi saavutamisel 

ning analüüsib seda vajadusel kolleegide ja õpilastega; 
7. kasutab õppeprotsessis illustreerivat materjali ja lihtsaltmõistetavaid selgitusi; 
8. loob innustava, õppimist toetava õpikeskkonna; 
9. kasutab hääle treeningu kogemusi ja omab esinemisoskust; 
10. keskendub lihtsaltmõistetvusele, veenvusele ja kütkestavusele; 
11. kasutab õppetöös IKT vahendeid ja lisaks kaasaegsetele tehnilistele õppevahenditele ka 

klassikalisi tehnilisi õppevahendeid; 
12. arvestab õpetamisel õpilaste erinevate õpistiilide ja individuaalsete erinevustega; 
13. toetab õpilaste konstruktivistlikku õpet, soodustades varemõpitud üldpõhimõtete ja 

seisukohtade ülekandmist uutele konkreetsetele faktidele ja nähtusele ning loob 
õppeainetevahelisi seoseid; 

14. nõustab ja juhendab õpilasi õpimapi koostamisel; 
15. stimuleerib õpilasi: 

- kasutama õppeprotsessis omandatud kogemusi;  
- vastutama oma tegevuse eest; 
- andma oma tegevusele hinnangut. 

 
 
III Hindamisalased pädevused 
Insenerpedagoog: 

1. viib läbi eneseanalüüsi ja enesehinnangut oma oskustele ja teadmsitele tehnilises erialaaines; 
2. viib läbi enesehinnangut oma pedagoogilistele oskustele ja teadmistele ning teeb vajalikke 

järeldusi, arvestab tagasisidega, hindab oma töö tulemuslikkust; 
3. tunneb hindamise metoodikaid ja omab ülevaadet nende psühholoogilisest mõjust, annab 

õppeprotsessi jooksul pidevat tagasisidet; 
4. tutvustab eelnevalt õpilastele õpiväljunditega seostatud hindamiskriteeriumeid ja lisatingimusi; 
5. kasutab erinevaid õpiväljundite saavutamiseks kohaseid motiveerivaid hindamismeetodeid; 
6. hindab ja dokumenteerib õpiväljundite saavutamise taset õppeprotsessis;  
7. tunneb avatud, tulemusliku õppeprotsessi juhtimise põhimõtteid, annab hinnanguid 

õppeprotsessile.  
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IV Organisatsioonilised / teadusalased pädevused 
Insenerpedagoog: 

1. loob adekvaatse õppimist toetava füüsilise ja virtuaalse õpikeskkonna; 
2. kasutab aega otstarbekalt, on täpne; 
3. planeerib, viib läbi ja osaleb erialastes teadusprojektides; 
4. avaldab eelretsenseeritud teadusartikleid, esineb konverentsidel; 
5. omab täielikku ülevaadet hariduskorraldust reguleerivatest õigusaktidest; 
6. koostab ainekava, lähtudes valdkonna teadusprobleemidest, osaleb õppekava 

arendusprotsessis; 
7. koostab erialaseid juhendmaterjale ja osaleb normdokumentide koostamises; 
8. mõistab kvaliteedi olulisust tehnikaõpetuses; 
9. haldab erialast andmekogu oma tööülesannetele vastavalt. 

 
 
 
V Suhtlemisalased ja ühiskondlikud pädevused 
Insenerpedagoog: 

1. rakendab nelja olulisimat inseneripedagoogika Hamburgi koolkonna lihtsalmõistetavuse 
põhimõtet tehniliste erialaainete õpetamisel; 

2. kujundab oma isikupärase inseneripedagoogikale rajaneva õpetamissüsteemi, seostab selle 
kolleegide õpetamissüsteemiga, luues õppeainetevahelisi seoseid; 

3. osaleb meeskonnatöös, et luua ühtne optimaalne õpilasekeskse tehniliste erialaainete 
õpetamise süsteem; 

4. osaleb eriala põhisuundade ja tulevikuvisiooni edasiarendamises ning õppeprotsessi 
kaasajastamises;  

5. osaleb erialase regionaalse või rahvusvahelise teadusorganisatsiooni töös;  
6. panustab uute insneripedagoogikaalaste teadmiste omandamisesse ja propageerimisse ning 

suhtleb insenerpedagoogide erialavõrgustikus;  
7. omab suhtlemiskogemust, läbirääkimis- ja väljendusoskust;  
8. omab mõjusat esinemis- ja esitlusoskust; 
9. omab akadeemilise kirjutamise oskust. 

 
 
VI Reflektiivsed ja arendusalased pädevused  
Insenerpedagoog: 

1. väärtustab uusi arenguid, uusi tehnoloogiaid jms ning integreerib uuendusi õppeprotsessi;  
2. analüüsib süstemaatiliselt oma õpetamise strateegiaid, õppemeetodeid ja õppetegevust, 

arvestab tagasisidega, annab hinnangut ning teeb vajadusel muudatusi;  
3. muudab oma õppimis- ja õpetamisprotseessi õpilastele ja kolleegidele läbipaistvaks; 
4. seab eesmärke enesetäienduseks, osaleb täienduskoolitustel; 
5. omandab ING-PAED IGIP kvalifikatsiooni, on kantud rahvusvahelisse insenerpedagoogide 

registrisse. 
 
 
 
Alus:   
IGIP Rahvusvahelise Seirekomitee otsus 11.09.2006. 
Kinnitatud IGIP Täitevkomitee otsusega 11.09.2006. 
 


